
 
 

Protokoll  Årsmøte Klubb Relacom 

Årsmøtet startet 18.03.14 kl. 12.45 på Rica Olrud på Hamar 

  

Åpning og konstituering: 

 

Åpning ved klubbleder Øivind Juul Schjetne. Ønsket gjest Sølve Grønlund fra klubben i 

Relacom Sverige spesielt velkommen.  

Innkallinga ble godkjent.  

Dagsorden godkjent og møtet lovlig satt.  

Knut Hamletsen foreslått og valgt som møteleder.  

Randi Solberg og Dag Nysæter foreslått og valgt til referenter.  

Knut foretok navneopprop av de 42 møtedeltakerne. 

Godkjenning av protokoll: Kurt Henriksen og Robert Grønhaug 

 

Årsmelding: 

 

Knut gikk gjennom årsmeldinga punkt for punkt.  

Følgende hadde ordet: Jan Andersson, Randi Solberg, Anbjørn Marvik, Dag Nysæter, Øivind 

Juul Schjetne, Leif Stene, Leif Mækinen, Odd Sverre Pedersen. 

Årsmeldinga godkjent med de kommentarer som framkom i debatten. 

 

Regnskap: 

 

Kasserer Jan Andersson la fram regnskapet for perioden. Vi hadde underskudd på 96 689,61 som 

i hovedsak skyldes at vi ikke hadde budsjettert med Forbundets tariffkonferanse for IKT og at 

årsmøtet var dyrere enn det pleier. 

Revisjonsrapport ble framlagt.  

Egil Ove Holte la fram kontrollkomiteens rapport til årsmøtet. De er bekymret over underskuddet 

og ber klubbstyret få framtidig regnskap i balanse. 

Regnskapet ble tatt opp til votering og enstemmig godkjent med ansvarsfrihet for styret. 

   

Innkomne forslag: 

 

Uttalelser: 

EL & IT Forbundet, Klubb Relacom støtter havnearbeidernes kamp for fortrinnsrett til å 

laste og losse skip! 

 

Havnekonflikten fortsetter. Det er viktig å vedta støtte både politisk og 

økonomisk til Norsk Havnearbeiderforening og Norsk Transportarbeiderforening! 

 

Striden er også internasjonal. EU-kommisjonen har flere ganger forsøkt med et «Havnedirektiv» 

for å privatisere havnene samt å ta knekken på tariffavtaler internasjonalt. Hver gang har ITF og 

havnearbeiderne slått kraftig tilbake.  ILO 137 er en internasjonal partsavtale som arbeidsgivere 

og arbeidstakerorganisasjonene har underskrevet. ILO er som kjent FNs Arbeidsorganisasjon for 



 
 

sosial rettferdighet. NHO vil gjennom å nekte tariffavtale forsøke å torpedere ILO konvensjon 

137. Dette vil være et nederlag for havnearbeidere over hele verden. NHO har bedt Brussel, dvs. 

EU/ESA om at tariffavtale for havnearbeidere er i strid med EU/EØS-regler. 

Nok en gang forsøker NHO få Brussel til å angripe ILO konvensjoner. 

 

Vedtak: Uttalelsen er vedtatt 

 

Tariffoppgjøret 2014 

Øivind orienterte om hva som vil være situasjonen ved overgang NHO, refererte fjorårets 

lønnskrav. 

 

Forslag 1 

Forslagsstiller: avd. Oslo/Akershus 

 

Vi ønsker 30 000 i likt kronetillegg til alle. Lønnsstigen må bli lik reelt lønnsnivå og. Særskilte 

tillegg som tillegg for 2 fagbrev må på egne poster i lønnssystemet så de ikke blir spist opp av 

andre lønnsjusteringer. Vi må ha forhandlingsrett på overgang til annet tariffområde. 

Forslag 3: Forslagsstiller: avd. Nord-Norge 

 

Alle gis et tillegg på 18000,-  

Deretter endres lønnsstige til følgende: 

Lønnsstige for stillingsgruppe 3 (Fagarbeider) oppdateres til: 

Heving av startlønn til 375 000, lønnsspenn oppdateres til: 

Startlønn  4år   8år 

375 000  390 000  410 000 

 

Vedtak: Forslag 1 og 3 oversendes forhandlingsutvalget. Enstemmig vedtatt 

 

Forslag 2: Forslagsstiller: avd. Trøndelag 

 

Gjennom den periode vi har lagt bak oss har pensjon og overgang til NHO vært på dagsorden. 

Årsmøtet i Trøndelag krever at klubben ivaretar flere hensyn ved en evt. overgang til NHO 

- Fridagene beholdes 

- Avtalerett på pensjon, forsikringer og evt. tariffhopping må inn i avtalen 

- Lønn baserer seg på månedslønn 

- Det kreves full gjennomgang på alle nivå for å sikre at omfangsbestemmelsen i en 

evt. ny overenskomst ivaretar den enkeltes rettmessige tilhørighet 

- Oppsigelsesfristene i Spekteroverenskomsten ivaretas 

- Lønn under sykdom utbetales av arbeidsgiver i inntil 1 år (inklusive 

arbeidsgiverperioden) 

- 2 fagbrev kr. 15000,- 

- fjelltopptillegg (K-tillegg) opprettholdes 



 
 

 

Vedtak: Sendes styret. Enstemmig 

 

Forslag 4 fra styret: Kontingentoverføringer endres til 60 % Klubb og 40 % til fordeling på 

avdelingene.  

Til saken: Jan, Bent Søberg, Øivind, Magne Fromreide, Anbjørn Marvik 

 

Forslag fra Robert Grønhaug 

Kontingentfordelingen opprettholdes som i dag. 

 

Forslag fra Dag Nysæter 

Kontingentfordelingen gjennomføres med 55% til klubb og 45% til fordelingene på avdelingene 

 

Vedtak:  

Styrets forslag vedtatt 

 

Andre forslag: 

 

Forslag 1: Forslagstiller Styret 

 

Manifest Analyse er helt avhengig av den økonomiske støtten de får fra grasrota i fagbevegelsen. 

De har ønsket den nye tenketanken Agenda velkommen i den offentlige debatten, men er 

åpenbart bekymret for egen finansiering i fremtiden.  

Manifest Analyse ønsker å fortsette å være en aktør med tett tilknytning til tillitsvalgte rundt i 

Norges land. De vil ta tak i arbeidsliv- og velferdsspørsmål og påvirke den offentlige 

debatten. Fremover jobber de med pamflettserien «Fellesskap fungerer». De har nettopp sendt ut 

den første pamfletten av Lotta Elstad, og det kommer to til i serien, en om hvordan 

fagorganisering og regulert arbeidsliv har gitt en sterk økonomi og en om hvordan fellesskap 

fungerer innen skole, helse osv. Det er deres positive motsvar til den nye regjeringens ideologi.  

Klubben har mottatt en søknad om å gå opp et hakk på finansieringsstigen deres. Vi vil da få 

tilsendt flere eksemplarer av hver pamflett.  

Her er finansieringsoversikten: 

Alle abonnenter i fagbevegelsen får i tillegg: Invitasjon til alle frokostmøter, seminarer og 

konferanser, samt stemmerett i et årlig representantskap som oppnevner Fagligpolitisk råd. 

Diamant+ (750.000 kr):  100 eks av alle pamfletter  

Diamant (500.000 kr):    60 eks av alle pamfletter  

Platina+ (250.000 kr):    50 eks av alle pamfletter 

Platina (100.000 kr):       40 eks av alle pamfletter 



 
 

Gull+ (75.000 kr)     35 eks av alle pamfletter 

Gull (50.000 kr):     30 eks av alle pamfletter  

Sølv+ (40.000 kr)     25 eks av alle pamfletter 

Sølv (30.000 kr):     20 eks av alle pamfletter  

Bronse+ (20.000 kr):     15 eks av alle pamfletter 

Bronse (10.000 kr):     10 eks av alle pamfletter  

Messing+ (8.000 kr):      8 eks av alle pamfletter 

Messing (6.000 kr):        6 eks av alle pamfletter – dagens nivå 

Jern (4.000 kr):       4 eks av alle pamfletter 

Mini (2.500 kr):       2 eks av alle pamfletter 

Vedtak: Dagens nivå opprettholdes 

Forslag 2: Forslagstiller avd. Rogaland 

 

Seniorpolitikk, info med sosial samling. 

 

Avdeling Rogaland ynskjer å få til regional samling for våre seniorar på: 

AFP – Pensjon – Forsikringsordningar etter uttak av AFP, og pensjon. 

Dette bør ligge som pakke sentralt om innhold og økonomi. 

 

Vedtak: oversendes styret 

 

Forslag 3: Forslagstiller avd. Rogaland 

 

Avdeling Rogaland sliter med å få medlemmer til å komme på årsmøter. 

Samtidig som det er liten informasjon ut til våre medlemmer om kva som skjer i bedriften. 

Me ynskjer derfor å sjå på mulig samarbeid ved å velge felles styre på Vestlandet ved å leggja 

lokal avd. på is og 50 – 50 deling av inntektene til nytt styre. 

Vedtak: oversendes styret 

Forslag til uttalelse fra avd. OA 

Avd. Oslo/Akershus har på sitt årsmøte drøftet situasjonen i bedriften, og fremmer følgende 

uttalelse for årsmøtet i Klubb Relacom: 

 

Avd. Oslo/Akershus har hatt årsmøte og drøftet situasjonen i bedrifta. Informasjon via 

telefonmøte med programmerte spørsmål holder ikke til å fylle de ansattes behov for og krav på 

toveiskommunikasjon. Vi krever allmøter hvor de ansatte kan komme med innspill og stille 

spørsmål til den alvorlige situasjonen Relacom er oppe i.  



 
 

Så langt vi kan se har vi god grunn til å motstride de prognosene som nå fører til en stor del av 

nedbemanningene. Pr. i dag og historisk har vi god bakgrunn til å være skeptisk til realismen i 

Telenorprognoser. 

 

Styrets innstilling: Uttalelsen støttes og anbefales oversendt bedriftens ledelse fra årsmøtet. 

 

Endringsforslag fra Øivind Juul Schjetne: 

 

a) Informasjon via telefonmøte med programmerte spørsmål holder ikke til å fylle de 

ansattes behov for og krav på toveiskommunikasjon. Vi krever allmøter hvor de ansatte 

kan komme med innspill og stille spørsmål til den alvorlige situasjonen Relacom er 

oppe i på nåværende tidspunkt.  

 

b) Så langt vi kan se har vi god grunn til å stille spørsmål rundt de prognosene som er lagt 

til grunn for en stor del av nedbemanningene som er varslet i Relacom AS. I et 

historisk perspektiv kan vi med god bakgrunn være skeptisk til realismen i 

Telenorprognoser. At bedriften søker å nedbemanne i et antall av 350 årsverk hevder 

klubben under slike forutsetninger ikke er en reell fremstilling av de utfordringer 

bedriften er inne i. 

 

c) Årsmøtet kan ikke se at konsekvensene av et langvarig regime, som har ført bedriften 

opp i den situasjon vi har i dag, får konsekvenser for administrativt personell i den 

nedbemanningsprosessen vi er midt oppe i. Situasjonen i Relacom det siste året har vist 

et lederskap som på flere nivå ikke har vært seg sitt ansvar bevisst. Når det fra øverste 

ledelse vises til prosjekt TNT og at flere ledere vil få andre arbeidsoppgaver eller på 

annen måte blir omplassert i systemet, samtidig som operativt personell nå tas ut av 

produksjonen, samsvarer dette ikke til våre forventninger til en ryddig og god prosess. 

 

Vedtak: Øivinds forslag enstemmig vedtatt 

 

Budsjett: 

Vedtak: det fremlagte budsjettet vedtatt, jfr. vedtak fordeling av kontingent 

Valg: 

Leder    IPV  Øivind Juul Schjetne 

Nestleder   2 år   Knut Hamletsen - studietillitsvalgt 

Kasserer   IPV  Jan Andersson 

Sekretær   2 år  Randi Solberg  

1. styremedlem  1 år supl. Robert Grønhaug 

2. styremedlem  2 år  Leif Birger Mækinen 

3. styremedlem  1 år supl. Anne Kari Mentzoni 

4. styremedlem   2 år   Are Bergli Heier - ungdomsrepresentant 



 
 

Ihht. EL & IT Forbundets vedtekter tiltrer HVO styret.  

Øystein Christophersen tiltrer styret i kraft av å 

være HVO.  

 

1. varamedlem   1 år  Magne Fromreide 

2. varamedlem   1 år  Vegar J. Evensen 

3. varamedlem   1 år  Henrik Norum 

4, varamedlem   1 år  Knut Øyvind Andersen 

Pers. vara for ungd.repr. 1 år  Thomas H. Bjånes 

 

Kontrollkomité  1 år  Egil Ove Holte 

    1 år  Dag Nysæter 

 

Valgkomite:   1 år  Odd Sverre Pedersen 

      Karl-Tore Nordheim 

      Anbjørn Marvik 

      Øystein Christophersen 

 

Vedtak: Styret oppnevner 2 kvinner til valgkomiteen i god tid før neste årsmøte. Det skal i 

utvelgelsen legges vekt på kjønn, fagsammensetning og geografi. Avdelingene oversender 

forslag. 

 

Avslutning: 

 

Leder takket møtet og de fremmøtte gjestene for god og engasjert debatt og ønsket alle vel hjem 

 


